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لجنة مصايد األسماك
الدورة الثالثة والثالثون
روما  31-9يوليو/تموز

8132

التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
والصكوك ذات الصلة
موجز
شاركت  721دكلة عضو يف منظمػة اغذذيػة كالاراعػة كاالحتػاد اغكركيب 1يف إصػدار عػاـ  22172مػن االتػتبياف بشػأف
تنفيذ مدكنة السلوؾ بشأف الصيد الرشيد كالصكوؾ ذات الصلة (اظتدكنػة  ،مػا ميثػل  56يف اظتائػة مػن أعضػا اظتنظمػة.
كتل ػػي زي ػػادة تبل ػ عل ػػى الت ػوايل  77ك 21ك 711يف اظتائ ػػة يف ع ػػدد اجمليب ػػني مقارن ػةن بإص ػػدارات أع ػواـ  2176ك2172
ك .2177كذلي ق ّدمت  22ىيئة إقليميػة ظتصػايد اغشتػاؾ ك 77منظمػة ذػري حكوميػة ردكدىػا علػى االتػتبياف ،كتلػي
زيادة قدرىا على التػوايل  26ك ،71مقارنػةن بإصػدار عػاـ  .2176كقػد ُك ّتػع إصػدار عػاـ  2172مػن االتػتبياف إلتاحػة
أيضػا قس نػما لإلبػالغ
اجملاؿ لإلبالغ عن مؤشرات أىداؼ التنميػة اظتسػتدامة كأىػداؼ آيتشػ ،،يف الوقػت الػذم تضػمن ن
عن مع ّدات الصيد اظترتككة أك اظتفقودة أك اظتهملة .كتعػرض ىػذه الوثيقػة حتلػيالن مفصػالن للػردكد علػى االتػتبياف .كتتػوفر
جػػداكؿ إحصػػائية تػػوجا ردكد اغعضػػا اظتش ػار إليهػػا يف ىػػذه الوثيقػػة علػػى موقػػع صتنػػة مصػػايد اغشتػػاؾ 3كيف الوثيقػػة
 ،COFI/2018/SBD.1اليت ينبغ ،أف تُقرأ باالقرتاف مع ىذه الوثيقة.

1
ردكدا نيابػة عػن الػدكؿ اغعضػا فيػو ،باتػتثنا اغقسػاـ  2-73ك 2-73ك 21ك 27ك 17ك .67كيف حالػة القسػمني  17ك ،67قػدـ
ق ّد ّـ االحتاد اغكركيب ن
كدا.
كل من االحتاد اغكركيب كالدكؿ اغعضا فيو رد ن
 2يُطلق االتتبياف عادة يف السنة السابقة على انعقاد صتنة مصايد اغشتاؾ؛ كيف ىذه اضتالة أُطلق يف يناير /كانوف الثاين .2172
/www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi33/en 3

طُبع عدد ػتدكد من ىذه الوثيقة من أجل اضت ّد من تأثريات عمليات اظتنظمة على البيئة كاظتسامهة يف عدـ التأثري على اظتناخ .كيرجى من السادة
اظتندكبني كاظتراقبني التكرّـ بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات كعدـ طلب نسخ إضافية منها .كمعظم كثائق اجتماعات اظتنظمة متاحة على
اإلنرتنت على العنواف التايلwww.fao.org :
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أول -أنشطة وتطبيقات المدونة على المستوى الوطني
ً
ألف -عام
حتػػدد مدكنػػة السػػلوؾ بشػػأف الصػػيد الرشػػيد (اظتدكنػػة يف اظتػػادة  2منهػػا عشػػرة أىػػداؼ .كقػػد دعػػ ،اغعضػػا  4إىل
-1
6
5
تصػػني مػػدل مال مػػة ىػػذه اغىػػداؼ (اصتػػدكؿ  . 2فاتػػتمر إعطػػا اغكلويػػة القصػػول للهػػدفني (أ ك(ب كمػػا كػػاف
اضتاؿ منذ عاـ  .2111كيف عاـ  ،2176صنّ اغعضا اغىداؼ (م  7ك(د  8ك(ح  9على أهنا اغقل مال مة.
تنقسم مدكنة السلوؾ بشأف الصيد الرشيد إىل مواضيع تتطرؽ لثمانية غتاالت فنية تتعلق بقطاع ،اظتصايد كتربيػة
-2
اغحيػػا اظتائي ػػة .كق ػد دعػػ ،اغعض ػػا إىل تص ػػنيفها حسػػب اغكلوي ػػة (اصت ػػدكؿ  . 1فاتػػتمر إعط ػػا إدارة مص ػػايد اغشت ػػاؾ
كتطوير تربية اغحيا اظتائية أكلوية قصول ،ما يعكس النتػائ الػيت اتتحصػلت منػذ عػاـ  .2117كعلػى ذػرار مػا حػدث يف
اغع ػ ػواـ  2176ك 2172ك ،2177أعط ػ ػػ ،تط ػ ػػوير مص ػ ػػايد اغشت ػ ػػاؾ الدا لي ػ ػػة كدم ػ ػ مص ػ ػػايد اغشت ػ ػػاؾ يف إدارة اظتن ػ ػػاطق
كاغحواض الساحلية أكلوية أدىن نسبينا.
أفاد اغعضا عن درجة تطابق 10مع مدكنة السلوؾ بشػأف الصػيد الرشػيد تبلػ يف اظتتوتػ  2.52يف السياتػات
-3
ك 2.11يف التشػ ػريعات ك 2.61يف اإلط ػػار اظتؤتس ػػ ،ك 2.22يف العملي ػػات كاإلجػ ػرا ات (اصت ػػدكؿ  . 6كم ػػن ب ػػني م ػػن مل
يكونػوا علػػى تطػػابق كامػػل ،أفػػاد  21ك 22ك 26ك 22يف اظتائػػة أهنػػم ينػػوكف أف يصػػبحوا كػػذلي يف السياتػػات كالتش ػريعات
كاإلطار اظتؤتس ،كالعمليات كاإلجرا ات على التوايل.
أف ػػاد  13يف اظتائ ػػة م ػػن اجمليب ػػني أهن ػػم ت ػػنّوا تش ػريعاهم الرئيس ػػية ظتص ػػايد اغشت ػػاؾ الس ػػارية حالينػػا قب ػػل ع ػػاـ
-4
(اصتػدكؿ  5ك 25يف اظتائػػة بػني عػػام 7335 ،ك ،2116ك 21يف اظتائػة منػػذ عػاـ  .2115أمػػا اظتنطقتػاف اللتػػاف كانػت فيهمػػا
نسػبة اجمليبػػني الػػذين أد لػوا تغيػريات علػػى التشػريعات الرئيسػػية ظتصػايد اغشتػػاؾ منػػذ عػػاـ  2171ىػػ ،اغعلػػى فهمػػا جنػػوب
ذرب احملي اعتادئ ( 22يف اظتائة كأفريقيا ( 22يف اظتائة .
7335

أفاد  22يف اظتائة أهنم رفعوا درجة الوع ،مبدكنة السلوؾ بشأف الصيد الرشيد ،كىذه ىػ ،النسػبة اظتئويػة ذاهػا كمػا
-5
يف عػػاـ ( 2176اصتػػدكؿ  . 2كللقيػػاـ بػػذلي ،مشل ػت اآلليػػات الػػيت أُبل ػ أكثػػر اغحيػػاف أهنػػا كانػػت رئيسػػية االجتماعػػات
4
ردا على السؤاؿ أك القسم.
النسب اظتئوية الواردة يف الوثيقة ى ،فق لألعضا الذين يهمهم السؤاؿ أك القسم ،كالذين قدموا يف الوقت نفسو ن
أيضا ن
 5اعتػػدؼ (أ  :إرتػػا مبػػادئ للصػػيد الرشػػيد كغنشػػطة اظتصػػايد مػػع اغ ػػذ باالعتبػػار رتيػػع مػػا ي ػرتب نػػا مػػن جوانػػب بيولوجيػػة كتكنولوجيػػة كاقتصػػادية
كاجتماعية كبيئية كجتارية .
 6اعتػػدؼ (ب  :إرتػػا مبػػادئ كمعػػايري لوضػػع كتنفيػػذ السياتػػات الوطنيػػة للحف ػ الرشػػيد ظت ػوارد مصػػايد اغشتػػاؾ كإدارة كتنميػػة مصػػايد اغشتػػاؾ لتنفيػػذ
تياتات ضتف اظتوارد السمكية كإدارة كتنمية مصايد اغشتاؾ.
 7اعتدؼ (م  :توفري معايري للسلوؾ صتميع اغشخاص اظتشاركني يف قطاع مصايد اغشتاؾ.
 8اعتػػدؼ (د  :تػػوفري توجيػػو ميكػػن اتػػتخدامو عنػػد االقتضػػا يف صػػياذة كتنفيػػذ االتفاقػػات الدكليػػة كذريىػػا مػػن الصػػكوؾ القانونيػػة اظتلامػػة كالطوعيػػة عل ػى
السوا .
 9اعتدؼ (ح  :تشجيع التجارة يف اغشتاؾ كاظتنتجات السمكية ،مبا يتفق مع القواعد الدكلية ذات الصلة .كجتنب اتتخداـ التدابري الػيت تشػكل حػواجا
فية أماـ ىذه التجارة.
 10طلب إىل اغعضا أف يصنّفوا درجة التطابق من " "7ذري مطابق على اإلطالؽ" إىل "" "6مطابق بالكامل".
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كحلقات العمل كاضتلقات الدراتية ( 11يف اظتائة كتدريب اظتوظفني كإدارة شؤكهنم ( 61يف اظتائة ككضع طوط توجيهيػة
كمدكنات على أتاس مدكنة السلوؾ بشأف الصيد الرشيد ( 12يف اظتائة كنشر كتوزيع طوط توجيهية ( 25يف اظتائة .

باء-

إدارة مصايد األسماك

أفػػاد  15ك 51يف اظتائػػة مػػن اجمليبػػني أهنػػم حػػددكا مػػا ال يقػػل عػػن منطقػػة صػػيد كاحػػدة ريػػة كمنطقػػة صػػيد كاحػػدة
-6
دا لي ػػة ،عل ػػى التػ ػوايل .كم ػػن ب ػػني ى ػػؤال  ،أف ػػاد  31ك 53يف اظتائ ػػة أهن ػػم كض ػػعوا ططنػ ػا إلدارة مص ػػايد اغشت ػػاؾ البحري ػػة
كالدا لية ،على التػوايل .كمػن بػني مػن كضػعوا مثػل ىػذه اطتطػ  ،أفػاد  32ك 22أهنػم نفػذكا ططنػا إلدارة مصػايد اغشتػاؾ
البحريػػة كالدا ليػػة علػػى الت ػوايل ،أم مػػا يعػػادؿ تنفيػػذ مػػا غتموعػػو  225طػػة إدارة مصػػايد أشتػػاؾ ريػػة ك 617طػػة إدارة
مصايد أشتاؾ دا لية (اصتدكؿ . 2
كمن بػني اغعضػا الػذين أفػادكا أهنػم كضػعوا ططنػا إلدارة مصػايد اغشتػاؾ ،كػاف أكثػر فئػات تػدابري اإلدارة الػيت
-7
اختػذت لتعايػا االتػتخداـ الرشػيد للمػوارد يف اظتصػايد البحريػة شػيو نعا :حظػر طػػرؽ كؽتارتػات الصػيد اظتػدمرة ،كاختػاذ تػػدابري
ضتمايػة اغنػواع اظتهػددة بػػاالنقراض ( 36يف اظتائػة بالتسػاكم  ،كمعاصتػػة انتقائيػة معػدات الصػػيد ،كإشػراؾ أصػحاب اظتصػػلحة
ػيوعا :االت ػػتفادة م ػػن النق ػػاط اظترجعي ػػة
يف ق ػرارات اإلدارة ( 31يف اظتائ ػػة بالتس ػػاكم  .كك ػػاف أق ػػل فئ ػػات الت ػػدابري البحري ػػة ش ػ ن
اظتسػػتهدفة لألرصػػدة ( 52يف اظتائػػة كاتػػتهداؼ أك معاصتػػة معػػدات الصػػيد اظترتككػػة أك اظتفقػػودة أك اظتهملػػة ( 57يف اظتائػػة
(اصتدكؿ . 3
ػيوعا يتعلػػق ب ػ :إقػرار عمليػػة لتحديػػد اغنػواع الػػيت يتطلػػب
-8
يف حالػػة اظتصػػايد الدا ليػػة ،كػػاف أكثػػر فئػػات التػػدابري شػ ن
اىتمامػ ػا ال ػػيت تواجهه ػػا مص ػػايد اغشت ػػاؾ ( 22يف اظتائ ػػة ،
اىتمامػ ػا ( 22يف اظتائ ػػة  ،كزتاي ػػة اغنػ ػواع ال ػػيت تتطل ػػب
حفظه ػػا
ن
ن
ػدمرة
كاتتخداـ هن كقائ 27( ،يف اظتائة  .ككاف أقػل التػدابري الدا ليػة الػيت أُبلػ عنهػا ىػ ،تلػي الػيت حتظػر طػرؽ الصػيد اظت ّ
( 12يف اظتائة كتلي اليت تعاجل التنوع البيولوج ،للموائل اظتائية ( 22يف اظتائة (اصتدكؿ . 3
أفاد تبعة كتبعوف يف اظتائة مػن اجمليبػني أهنػم بػدأكا تنفيػذ هنػ النظػاـ اإليكولػوج ،يف مصػائد اغشتػاؾ .كمػن بػني
-9
ىؤال  ،أفاد  31يف اظتائة أهنم كضػعوا أىػدافان بيئيػة كاجتماعيػة-اقتصػادية كأىػداؼ حوكمػة ،كأفػاد  36يف اظتائػة أهنػم حػددكا
قضايا تنبغ ،معاصتتها بإجرا ات إدارية ،كأفاد  51يف اظتائة أهنم أنشأكا آليات للرصد (اصتدكؿ . 71
 -10مػػن بػػني مػػن نفػػذكا النظػػاـ اإليكولػػوج ،يف مصػػايد اغشتػػاؾ ،أبل ػ  31يف اظتائػػة أهنػػم عػػاصتوا عناصػػر اجتماعيػػة ك/أك
نظمػا إداريػػة كمؤتسػػية .ككانػػت نسػػبة
اقتصػػادية علػػى مسػػتول اجملتمػػع احمللػػ ،كاظتسػػتول الػػوطأ ،كأفػػاد  32يف اظتائػػة أف لػػديهم ن
اإلبالغ عن القضايا اظتتعلقة بالقول الدافعة اطتارجية كعن اغنواع اظتهملة ى ،اغقل ( 12يف اظتائة بالتساكم (اصتدكؿ . 77
 -11منذ عاـ  ،2171ازداد عدد اغعضا الذين أفادكا أهنم كضعوا نقاطنا مرجعية مستهدفة زيػادة تدرجييػة مػن  65يف
اظتائة إىل  52يف اظتائة .كازداد إرتػايل عػدد النقػاط اظترجعيػة اظتسػتهدفة الػيت كضػعت مػن  216يف عػاـ  2177إىل  7123يف
دكرة التقارير ىذه .كأفاد  11يف اظتائة من اغعضػا أنػو جيػرم االقػرتاب مػن نقطػة كاحػدة مػن النقػاط اظترجعيػة اظتسػتهدفة أك
أكثر ،بينما أفاد  23يف اظتائة منهم أنو قد مت جتاكزىا (اصتدكؿ  . 72ككانػت ىػذه اغرقػاـ مشػانة نسػبينا لألرقػاـ الػواردة يف
اخنفاضػا ملحوظنػا منػذ  2171حينمػا أفػاد  15يف اظتائػة مػن اغعضػا أهنػم جتػاكزكا نقطػة كاحػدة
تقارير  ،2176لكنهػا تبػني
ن
من النقاط اظترجعية اظتستهدفة أك أكثر.
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 -12تشمل أنواع اظتؤشػرات اظتسػتخدمة إلدارة اغرصػدة ذػري النقػاط اظترجعيػة اظتسػتهدفة مػا يلػ :،مؤشػرات عػن اظتصػيد
كغتهػػود الصػػيد ( 12يف اظتائػػة كمؤشػرات اجتماعيػػة -اقتصػػادية ( 61يف اظتائػػة كمعرفػػة أصػػحاب اظتصػػلحة الػػيت مت التحقػػق
منهػا ( 17يف اظتائػة كمؤشػرات النظػاـ اإليكولػػوج 26( ،يف اظتائػة (اصتػدكؿ  . 72كيف اضتػػاالت الػيت مت فيهػػا جتػاكز النقػػاط
ػيوعا الػيت أفيػد عنهػا :اضتػد مػن غتهػود الصػيد ( 35يف اظتائػة
اظترجعية اظتستهدفة تضمنت اإلجرا ات التصػحيحية اغكثػر ش ن
كإجرا اظتايد من البحوث ( 32يف اظتائة كتعايا الرصد كاظتراقبة كاإلشراؼ ( 26يف اظتائة (اصتدكؿ . 71

جيم -عمليات الصيد
 -13دع ،اغعضا إىل اإلبالغ عن أىم التدابري اظتتخذة لضب عمليات الصيد اليت تقوـ نا السفن اليت ترفع علمهػا
ضػػمن اظتنػػاطق االقتصػػادية اطتالصػػة ك ارجهػػا .فأفػػاد  35يف اظتائػػة ك 32يف اظتائػػة أهنػػم اختػػذكا ىػػذه التػػدابري ضػػمن اظتنطقػػة
االقتصادية اطتالصة ك ارجهػا ،علػى التػوايل .كيف الفػرتة منػذ عػاـ  ،2177أفيػد أف تعايػا الرصػد كاظتراقبػة كاإلشػراؼ ( 17يف
اظتائة  ،كالعقوبػات كاصتػاا ات ( 57يف اظتائػة  ،كتػجالت السػفن ( 12يف اظتائػة ىػ ،أىػم اإلجػرا ات الػيت اختػذت لضػماف
امتثاؿ عمليات الصيد ضمن اظتناطق االقتصادية اطتالصة غحكاـ الرت يص (اصتدكؿ . 76
 -14يف ما يتعلػق بالتػدابري اظتتخػذة ػارج نطػاؽ اظتنػاطق االقتصػادية اطتالصػة كيف الفػرتة منػذ عػاـ  ،2177أفػاد  56يف
اظتائة أف تطبيق ط الرتا يص اإللااميػة كػاف أىػم التػدابري اظتتخػذة لضػب عمليػات الصػيد .ككانػت فئتػا التػدابري التاليتػاف
اللت ػػاف أعطيت ػػا أمهي ػػة قص ػػول اظتص ػػادقة عل ػػى الص ػػكوؾ الدكلي ػػة ذات الص ػػلة ( 11يف اظتائ ػػة كتعاي ػػا ت ػػدابري الرص ػػد كاظتراقب ػػة
كاإلشراؼ ( 11يف اظتائة .
 -15أفػػاد  12يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أنػو يػدث يف اظتصػػايد الرئيسػػية مصػػيد عرضػػ ،كمرجتػػع كأفػػاد  57اظتائػػة أف لػػديهم
ططنػا قائمػػة لرصػػده .كيف ذلػػي زيػػادة مػػن  52ك 61يف اظتائػػة ،علػػى الت ػوايل ،مقارنػةن بعػػاـ  .2176كمػػن بػػني مػػن يرصػػدكف
اظتصيد العرضػ ،كاظترجتػع رشتينػا ،يعتػ  17يف اظتائػة أنػو يسػاىم يف االفتقػار إىل االتػتدامة .كمػن بػني مػن يعتػ كف أف اظتصػيد
العرضػػ ،كاظترجتػػع يسػػاىم يف االفتقػػار إىل االتػػتدامة ،أفػػاد اصتميػػع أف لػػديهم تػػدابري إداريػػة للتقليػػل من ػو ،مػػا يشػػكل زيػػادة
مطػػردة مػػن  67يف اظتائػػة يف  .2172كلػػدل  37ك 51يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا الػػذين لػػديهم تػػدابري إداريػػة للمصػػيد العرضػػ،
11
أيضا تدابري ظتعاصتة زتاية صغار اغشتاؾ كالصيد ذري اظتقصود على التوايل (اصتدكؿ . 71
كاظترجتع ن
نظم ػا لرصػػد السػػفن .كمػػن بػػني اغعضػػا الػػذين مل ينفػػذكا بعػػد
 -16أفػػاد  15مػػن اغعضػػا أهنػػم ن ّفػػذكا جائيػػا أك كلينػا ن
نظم ػا كهػػذه ،خيط ػ  62يف اظتائػػة للقيػػاـ بػػذلي يف اظتسػػتقبل .كأفػػاد  71يف اظتائػػة أهنػػم كإف مل ينفػػذكا بعػػد نظا نم ػا لرصػػد
ن
نظام ػا كهػػذا كأف تظػػل علػػى تواصػػل مػػع مراكػػا رصػػد أ ػػرل (مثػػل
السػػفن ،إال أهن ػم يطػػالبوف السػػفن اغجنبيػػة بػػأف حتمػػل ن
اظتنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد اغشتاؾ (اصتدكؿ . 72
 -17دعػػ ،اغعضػػا إىل إعطػػا درجػػات مػػن  7إىل  126لقلقهػػم يف مػػا يتعلػػق مبعػػدات الصػػيد اظترتككػػة أك اظتفقػػودة أك
اظتهملة .فكاف متوت االتتجابة  2.71أك أكثػر قلػيالن مػن "قلػق متوتػ " .ككانػت القضػايا اغكثػر إثػارة للقلػق تتعلػق ب ػ:
اغض ػرار الػػيت تلحػػق بالبيئػػة ( 32يف اظتائػػة  ،كاشػػتباؾ اغحيػػا ال يػػة ( 16يف اظتائػػة  ،كفقػػداف اغرصػػدة السػػمكية ( 17يف
 11ظتايد من اظتعلومات حوؿ اظتصيد العرض ،كاظترجتع ،يرجى الرجوع إىل الوثيقة
 7 " 12يعأ "ال قلق" ،ك" 2قلق متوت " ،ك" 6قلق رئيس."،
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اظتائػػة  .ككانػػت القضػػايا اغقػػل إثػػارة للقلػػق ىػػ ،اآلثػػار السػػلبية علػػى السػػياحة ( 27يف اظتائػػة كاغضػرار الػػيت تلحػػق بالسػػفن
( 21يف اظتائة (اصتدكؿ . 73
 -18أفػػاد  76يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا الػػذين اعت ػ كا معػػدات الصػػيد اظترتككػػة أك اظتفقػػودة أك اظتهملػػة مث ػار قلػػق أف لػػديهم
معلومات عن معدالت فقداف اظتعدات ،كأبل  61يف اظتائة من ىؤال أف اظتعلومػات الػيت لػديهم مصػنّفة حسػب نػوع اظتعػدات
(اصتدكؿ  . 21كمن بني من أبلغوا أف لػديهم معلومػات حسػب نػوع اظتعػدات ،كانػت اغنػواع الػيت تكػرر ذكرىػا ىػ :،اطتيػوط
الصنارية الطويلة ( 23يف اظتائة  ،كالشباؾ اطتيشومية كاظتسببة لالشتباؾ ،كشباؾ اصترؼ كمعدات جتميع اغشتػاؾ ( 71يف اظتائػة
ُ
لكل منهما  .كمل يُبلّ عن توفر معلومات عن فقداف أنواع أ رل من اظتعدات (اصتدكالف  27ك. 22
ػتخداما لوتػػم
 -19ذكػػر  16يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أف لػػديهم متطلبػػات لوتػػم اظتعػػدات .ككانػػت اغن ػواع اغكثػػر اتػ ن
الرش ( 51يف اظتائة كعالمات مطبوعة مػن اظتعػدف أك البالتػتيي ( 12يف
اظتعدات اظتبلّ عنها ى ،قلم كضع العالمات أك ّ
اظتائة (اصتدكؿ . 22
 -20أفاد  12يف اظتائة ك 22يف اظتائة من اغعضا على التػوايل أهنػم أدرجػوا التفتػي علػى اظتعػدات اظتوجػودة علػى مػن
السفن ضمن برام اظتراقبة لضماف االمتثاؿ اظتالئم للوائح التنظيمية كالسالمة ،كآليات اإلبالغ عن معدات الصػيد اظترتككػة
أك اظتفقودة أك اظتهملة .كأفاد  71يف اظتائة من اغعضا أف لػديهم متطلبػات إبػالغ عػن معػدات الصػيد اظترتككػة أك اظتفقػودة
رتيع ػا.
أك اظتهملػػة يف دفػػاتر السػػفن الػػيت يفػػوؽ حجمهػػا حػ نػدا معينن ػا؛ كأفػػاد  75يف اظتائػػة أف لػػديهم ىػػذا اظتتطلػػب للسػػفن ن
(اصتدكؿ . 21
 -21طُلب من اغعضا اإلبالغ عن مرافق اظتوانئ اظتتعلقة بالتخلص من النفايات كإعػادة التػدكير .فأفػاد  22يف اظتائػة
أف لديهم متطلبات تفرض أف توفر اظتوانئ مرافق التتقباؿ نفايات تفن الصيد ،بينما ذكر  25يف اظتائػة أنػو يفػرض عليهػا
تػوفري مرافػػق التػػتقباؿ معػػدات الصػػيد القدميػػة .كذكػػر  72يف اظتائػة أف لػػديهم بػرام عامػػة ك/أك اصػػة لتػػدكير ك/أك إعػػادة
تدكير معدات الصيد القدمية (اصتدكؿ . 26

دال -تنمية تربية األحياء المائية
 -22أفػػاد  36يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أف يف بلػػداهنم مرافػػق لرتبيػػة اغحيػػا اظتائي ػة (اصتػػدكؿ  . 25ككػػاف لػػدل أقػػل مػػن
نص اغعضا تياتات دتكينية ( 13يف اظتائة كتشريعات ( 11يف اظتائة كأطر مؤتسية ( 15يف اظتائة مكتملة إىل حػد
كبري .ككاف لدل ذالبيػة البػاقني تياتػات كأطػر قانونيػة كمؤتسػية متطػورة جائينػا ،كلػيس لػدل عػدد قليػل ( 72يف اظتائػة أك
أطرا على اإلطالؽ أك فحسب أطر ذري كافية إىل حد كبري.
أقل ن
ػجع اظتدكنػػة اغعضػػا علػػى الػػرتكي للممارتػػات الرشػػيدة يف تربيػػة اغحيػػا اظتائيػػة .كقػػد أفػػاد  11يف اظتائػػة أف
 -23تشػ ّ
اغجهاة اضتكومية اعتمدت مدكنات أك صكونكا يف ىذا الصدد ،مقارنةن بػ  26يف اظتائػة يف عػاـ  .2176كأفػاد اغعضػا أف
أيضػا مثػل ىػذه اظتػدكنات أك الصػكوؾ علػى مسػتول اظتنتجػني ( 66يف اظتائػة
اصتهات الفاعلػة يف القطػاع اطتػاص اعتمػدت ن
كمستول اظتوردين ( 12يف اظتائة كمستول الصانعني ( 12يف اظتائة (اصتدكؿ . 21
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 -24دع ،اغعضا إىل اإلبالغ عن كجود إجرا ات للقياـ بأنشطة أتاتية لتطوير الرتبية الرشيدة لألحيا اظتائيػة كف نقػا
للمدكنة .كأفاد  37يف اظتائة أف لديهم تدابري للتقليل إىل اضتد اغدىن من اآلثػار الضػارة النارتػة عػن إد ػاؿ اغنػواع الغريبػة،
كأفاد  23يف اظتائة أهنم يرصدكف عمليات تربية اغحيا اظتائية ،كأبل  26يف اظتائة أهنم أجػركا تقييمػات بيئيػة لعمليػات تربيػة
ػردا منػذ عػاـ  2172عنػدما أفػاد  65ك 51ك 65يف اظتائػة مػن
اغحيا اظتائية (اصتدكؿ  . 22كي ّبني ذلي أف ىنػاؾ حتسػننا مط ن
اغعض ػػا ع ػػن كج ػػود ى ػػذه اإلجػ ػرا ات ،عل ػػى التػ ػوايل .كأف ػػاد أكث ػػر م ػػن  11يف اظتائ ػػة م ػػن اغعض ػػا ال ػػذين ينف ػػذكف ى ػػذه
اإلجرا ات أف ىناؾ حاجة إىل إد اؿ حتسػينات (اصتػدكؿ  . 23كيف مػا يتعلػق جميػع اإلجػرا ات ،حػدد أكثػر مػن  31يف
اظتائة من اغعضا تعايا القدرة الفنية اظتؤتسية على أهنا اجملاؿ الرئيس ،الذم يتطلب إد اؿ حتسينات (اصتدكؿ . 21
دعما للمجتمعات احملليػة الريفيػة كمنظمػات
 -25يُ ّ
شجع اغعضا على تركي اظتمارتات الرشيدة لرتبية اغحيا اظتائية ن
اظتنتجني كمستارع ،اغشتػاؾ .كذكػر  37يف اظتائػة مػن اغعضػا أهنػم اختػذكا تػدابري يف ىػذا الصػدد ،ككػاف التػدبري اظتبلػ عنػو
ُ
اترا ىو تصميم كتنفيذ برام إرشاد/زتالت توعية/تدريبات ( 12يف اظتائة (اصتدكؿ . 21
اغكثر تو ن
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 -26مػػن بػػني اغعضػػا الػػذين أبلغ ػوا عػػن كجػػود تػػاحل لػػديهم ( 31يف اظتائػػة  22 ،ك 71ك 73يف اظتائػػة مػػنهم فق ػ
لديهم على التوايل :تياتات دتكينية ،كأطر قانونية كمؤتسية لػإلدارة اظتتكاملػة للمنػاطق السػاحلية مكتملػة إىل حػد كبػري.
كتلػػي أرقػػاـ أدىن ؽتػػا يف أم مػػن تػػنوات اإلبػػالغ اغ ػػرل حػػهن هنايػػة عػػاـ  .2177كلػػدل مػػا يقػػرب مػػن نص ػ اغعضػػا
تياتػات ( 15يف اظتائػة  ،كأطػػر قانونيػة ( 61يف اظتائػة كمؤتسػػية ( 11يف اظتائػة متطػورة جائينػا .كمل يضػع البػاقوف أم أطػػر
أطرا لإلدارة اظتتكاملة للمناطق الساحلية ذري كافية إىل حد كبري (اصتدكؿ . 22
للحوكمة أك أف لديهم ن
أيضػػا بػػني
 -27طُلػػب مػػن اغعضػػا أف يقػػدموا تقػارير عػػن قضػػايا النااعػػات لػيس فقػ ضػػمن مصػػايد اغشتػػاؾ كلكػػن ن
قطاع مصايد اغشتاؾ كالقطاعات اغ ػرل العاملػة يف اظتنػاطق السػاحلية .كمػن بػني اغعضػا اظتبلغػني ،ظلػت اغنشػطة الػيت
ُ
يف أعلػػى اظتراتػػب ىػػ ،نفسػػها منػػذ عػػاـ  :2171النااعػػات بػػني أنػواع معػػدات الصػػيد ( 71يف اظتائػػة كالنااعػػات بػني اظتصػػايد
السػاحلية كاظتصػايد الصػناعية ( 71يف اظتائػة  .كأفػاد مػا يقػرب  11يف اظتائػػة مػن البلػداف اظتعنيػة أف لػديهم آليػات قائمػة ضتػػل
ىذين النوعني من النااعات (اصتدكؿ . 22

واو -ممارسات ما بعد الحصاد والتجارة
دتام ػا لسػػالمة اغذذيػػة كضػػماف
 -28اخنفضػػت النسػػبة اظتئويػػة لألعضػػا الػػذين أبلغ ػوا عػػن كجػػود نظػػاـ ّ
فعػػاؿ كمكتمػػل ن
جودها لألشتاؾ كاظتنتجات السمكية من  17يف اظتائػة يف عػاـ  2172إىل  13يف اظتائػة يف تقػارير ىػذا العػاـ ،يف حػني ازداد
عدد اغعضا الذين ليست لديهم نظم أك لديهم نظم ذري كافية إىل حد كبري من صفر إىل  2يف اظتائة (اصتدكؿ . 21

 13اتتجابت الدكؿ اغعضا يف االحتاد اغكركيب لألتئلة الواردة حتت ىذا العنواف باتتثنا اغتئلة اظتتعلقة بإطار السياتة العامة يف اصتدكؿ .22
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 -29كانت قضية الفاقد كاظتهدر يف ما بعد اضتصاد ىامة للمجيبني رتيعهم تقريبنا ( 33يف اظتائػة  ،كاختػذ  32يف اظتائػة
تن لوائح تنظيمية لسالمة اغذذية ( 11يف اظتائة كتعايا الرصد كاظتراقبػة كالتفتػي (62
منهم تدابري ظتعاصتتها ،مبا يف ذلي ّ
يف اظتائة (اصتدكؿ . 26
 -30كاف حتسني اتػتخداـ اظتصػيد العرضػ ،ذا أمهيػة ل ػ  31يف اظتائػة مػن اغعضػا  ،كأفػاد  37يف اظتائػة مػن ىػؤال أهنػم
نفػ ّذكا تػػدابري لتحسػػني االتػػتفادة منػو ،كتلػػي زيػػادة تبلػ  71يف اظتائػػة منػػذ عػػاـ  .2176ككمػػا كػػاف اضتػػاؿ يف عػػاـ ،2176
حػػدد اغعضػػا زيػػادة الػػوع 17( ،يف اظتائػػة كاإلن ػااؿ اإللاامػػ ،للمصػػيد العرضػػ 11( ،يف اظتائػػة علػػى أهنمػػا أىػػم تػػدبريين
يهدفاف إىل حتسني اتتخداـ اظتصيد العرض( ،اصتدكؿ . 25
 -31بشػكل مشػابو لتقػارير اغعػواـ  2177ك 2172ك ،2176كانػت ذالبيػػة اجملهػاين يف كضػع يسػمح عتػم بتتبػع أصػػل
اظتنتجات السمكية الػيت يشػرتكهنا ( 21يف اظتائػة  ،يف حػني مل يكػن يسػتطيع ذلػي ذػري حػوايل ثلػ اظتسػتهلكني فقػ (25
يف اظتائة (اصتدكؿ . 21
 -32اعت  35يف اظتائة من اغعضا أف القضا على جتهيا اظتوارد السمكية احملصودة بصورة ذري مشركعة كاإلجتار نػا
ذك أمهيػػة ،كاختػػذ  35اظتائػػة مػػن ىػػؤال تػػدابري ظتعاصتػػة ىػػذه اظتسػػائل .ككمػػا يف عػػاـ  ،2176تشػػمل أكثػػر التػػدابري اظتبلّػ عنهػػا
ُ
ػيوعا تعايػا ضػب كعمليػات تفتػي مصػايد اغشتػػاؾ ( 55يف اظتائػة  ،كتعايػا اإلجػرا ات اصتمركيػة كالضػواب علػى اضتػػدكد
ش ن
( 21يف اظتائة  ،كتنفيػذ طػ العمػل الوطنيػة ظتنػع الصػيد ذػري القػانوين دكف إبػالغ كدكف تنظػيم كردعػو كالقضػا عليػو (25
يف اظتائة (اصتدكؿ . 22

زال -بحوث مصايد األسماك
رصيدا .كأجاب
 -33أفاد اغعضا أهنم حصلوا على تقديرات موثوقة ضتالة اغرصدة جملموع تراكم ،يبل  2722ن
اغعضػػا أف اغرصػػدة الػػيت مت اضتصػػوؿ علػػى تقػػدير عتػػا دتثػػل يف اظتتوت ػ  17إىل  61يف اظتائػػة مػػن غتمػػوع اغرصػػدة
(اصتدكؿ . 23
 -34بشكل مشابو لتقريرم عام 2172 ،ك ،2176أشار  12يف اظتائػة مػن اغعضػا أف اإلحصػا ات اظتتعلقػة باظتصػيد
ػددا كافينػا
كجهود الصيد رتعت يف الوقت اظتناتب كبطريقة كاملة كموثوقػة ،كأفػاد  61يف اظتائػة مػن اغعضػا أف لػديهم ع ن
دعما لإلدارة اظتستدامة ظتصايد اغشتاؾ (اصتػدكؿ  . 11أمػا اجملػاالت الػيت حتتػاج أكثػر
من اظتوظفني اظتؤىلني لتوليد البيانات ن
مػػن ذريىػػا مػػوظفني مػػؤىلني إضػػافيني فهػػ ،بيولوجيػػا اغشتػػاؾ كتقيػػيم اغرصػػدة ( 17يف اظتائػػة كإحصػػا ات مصػػايد اغشتػػاؾ
كأ ذ العينات ( 51يف اظتائة (اصتدكؿ . 17
 -35أبػػرز مصػػادر البيان ػػات الػػيت يسػػتخدمها اغعض ػػا لوضػػع ط ػ إدارة مصػػايد اغشتػػاؾ ى ػػ :،البيانػػات التارخيي ػػة
كاصتمػ ػػع ال ػ ػركتيأ للبيانػ ػػات ( 22يف اظتائػ ػػة بالتسػ ػػاكم  ،كمسػ ػػوح أ ػ ػػذ العينػ ػػات يف اظتينػ ػػا /موقع اإلن ػ ػااؿ ( 27يف اظتائػ ػػة ،
كإحصا ات التجهيا كالسوؽ كالتجارة ( 51يف اظتائة  ،كإحصػا ات منظمػة اغذذيػة كالاراعػة ك/أك اظتنظمػة اإلقليميػة إلدارة
مصايد اغشتاؾ ( 52يف اظتائة (اصتدكؿ . 12
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 -36أفػػاد  36يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أف لػػديهم يف إدارة م ػواردىم السػػمكية ثغػرات يف البيانػػات أبرزىػػا بيانػػات :حالػػة
اغرصدة ( 12يف اظتائة كاظتصيد ( 22يف اظتائة كالنظاـ اإليكولوج 27( ،يف اظتائة كالصيد ذري القػانوين دكف إبػالغ كدكف
أيضا الػيت كػاف فيهػا
تنظيم ك/أك الرصد كاظتراقبة كاإلشراؼ ( 21يف اظتائة (اصتدكؿ  . 12ككانت بيانات حالة الرصيد ى ،ن
معظم الثغرات يف اغعواـ  2177ك 2172ك.2176
 -37أفاد  61يف اظتائة من اغعضا أهنم يرصدكف حالة البيئة البحرية بشكل ركتيأ .ككانت ىذه النسبة مشانة ظتا يف
عػػام 2172 ،ك ،2176لكنهػػا ال تػااؿ بعيػػدة عػػن نسػػبيت  12ك 55يف اظتائػػة يف عػػام 2113 ،ك ،2177علػػى التػوايل .كمػػن
بػػني اغعضػػا الػػذين أبلغػػوا أهنػػم جيػػركف مثػػل عمليػػات الرصػػد ىػػذه ،رّك ػا معظػػم ب ػرام الرصػػد الركتينيػػة عل ػى البػػارامرتات
الساحلية كاظتوائل الساحلية كتلي اليت يف عرض البحر ( 12يف اظتائة بالتساكم  ،كالبارامرتات اغكقيانوذرافية كرصد اغنػواع
اظتهددة كاظتهددة باالنقراض ( 12يف اظتائة بالتساكم (اصتدكؿ . 11
 -38طُلب من اغعضا اإلبالغ عن البحوث كال ام اليت تتنػاكؿ آثػار تغػري اظتنػاخ علػى مصػايد اغشتػاؾ .فأشػار
يف اظتائػة مػػنهم إىل أف لػػديهم وثنػا رشتيػػة لتقيػػيم آثػار تغػػري اظتنػػاخ علػى مصػػايد اغشتػػاؾ أك التنبػؤ نػػذه اآلثػػار ،كن ّفػػذ  13يف
اظتائة من ىػؤال بػرام رشتيػة للتخفيػ مػن اآلثػار البيئيػة كاالقتصػادية كاالجتماعيػة لتغػري اظتنػاخ كلبنػا القػدرة علػى الصػمود
جتاىو ،كيف ذلي ارتفاع عن نسبيت  67ك 11يف اظتائة على التوايل يف تقارير عاـ ( 2176اصتدكؿ . 16
51

حاء -الصكوك الدولية
 -39دع ،اغعضا إىل اإلبالغ عن أنشطة الصيد كاغنشطة اظتتعلقة بذلي اليت تقوـ نا السفن اليت حتمػل أعالمهػم.
فػذكر  25يف اظتائػػة أف ىػػذه السػػفن تقػػوـ بػػذلي يف اظتيػػاه اطتاضػػعة للواليػة الوطنيػػة ك 63يف اظتائػػة يف أعػػايل البحػػار ك 12يف
اظتائة يف مياه اضعة لوالية دكؿ أ رل (اصتدكؿ  . 15كيف مػا يتعلػق بأنشػطة تػفن الصػيد الػيت حتمػل علػم الدكلػة العضػو
اجمليبة اليت ر ّ صػت عتػا دكلػة أ ػرل بالقيػاـ بأنشػطة صػيد اغشتػاؾ كاغنشػطة اظتتعلقػة بػذلي ،أجػاب  23يف اظتائػة أف ذلػي
يدث يف مياه اضعة لوالية دكلػة أ ػرل ،كأفػاد  23يف اظتائػة أف ذلػي يػدث يف أعػايل البحػار (اصتػدكؿ  . 11كأبلػ 51
علمػا أجنبينػا بػػد وؿ مػوانئهم كاتػػتخدامها ،بينمػػا يػػر ص  15يف اظتائػػة
يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أهنػم ير صػػوف لسػػفن حتمػػل ن
لسفن أجنبية بالعمل يف اظتياه اطتاضعة للوالية الوطنية لكل منهم (اصتدكؿ . 12
تقييمػا أكلينػا لقػػدرات الصػػيد ،كخيطػ  22يف اظتائػػة للقيػػاـ بػػذلي يف
 -40أفػاد  62يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا اهنػػم أطلقػوا ن
تقييما أكلينا ،أفاد  23يف اظتائػة أهنػم ينفػذكف طرقنػا تُسػتخدـ لقيػاس القػدرات (اصتػدكؿ . 13
اظتستقبل .كمن بني من أطلقوا ن
انتشارا ى ،اطتصائص الرئيسية لألتطوؿ كالسفن ( 26يف اظتائػة ككميػات اظتصػيد الػيت يتمػل أف جينيهػا
ككاف أكثر الطرؽ
ن
اغتطوؿ ( 21يف اظتائة (اصتدكؿ . 61
تقييم ػا أكلينػا لقػػدرات الصػػيد ،أفػػاد  11يف اظتائػػة أهنػػم كضػػعوا طػػة عمػػل كطنيػػة
 -41مػػن بػػني اغعضػػا الػػذين أطلقػوا ن
14
إلدارة قدرات الصيد .كأبل ىؤال  ،باتتخداـ مقيػاس يتشػكل مػن درجػات تػرتاكح مػن  ، 6-7أف متوتػ درجػة التنفيػذ
يبل  2.12للسياتات ك 2.53للتشريعات ك 2.61لإلطار اظتؤتس ،ك 2.27للعمليات كاإلجرا ات (اصتدكؿ . 67
 14طُلب من اغعضا تقييم مدل التنفيذ من " "7أم "ال على اإلطالؽ" إىل " "6أم "بالكامل"
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 -42اعت  66يف اظتائة من اغعضا أف قػدرات الصػيد اظتفرطػة مشػكلة .كمػن بػني ىػؤال  ،اختػذ  37يف اظتائػة طػوات
للحيلولة دكف اظتايد .كأبػرز اطتطػوات اظتبلػ عنهػا ىػ :،نظػم حتديػد الػد وؿ ( 11يف اظتائػة كجتميػد عػدد السػفن/الرتا يص
( 13يف اظتائة (اصتدكؿ  . 62كعالكة على ذلي ،ذكر  23يف اظتائػة أهنػم يتخػذكف طػوات طتفػ القػدرة اظتفرطػة ،أبرزىػا
تعايا الد ل البديل ( 22يف اظتائة  ،ك ط إعادة الشرا ككق التشغيل من جانػب القطػاع العػاـ ( 25يف اظتائػة  ،ككضػع
كتنفي ػػذ طػ ػ عم ػػل كطني ػػة لتنمي ػػة الق ػػدرات ( 26يف اظتائ ػػة (اصت ػػدكؿ  . 62ك ػػذلي اخت ػػذ  36يف اظتائ ػػة ؽتػ ػن ح ػػددكا أف
القػدرات اظتفرطػػة مشػكلة طػوات للحيلولػػة دكف التسػبب مبايػػد مػػن اآلثػار السػػلبية علػى اغرصػػدة ،ككػػاف أبػرز التػػدابري الػػيت
اختذت يف ىذا اجملاؿ اإلذالؽ اظتوشت ،ظتصايد أشتاؾ معينة ( 16يف اظتائة كاإلذالؽ اظتكاين ( 62يف اظتائة (اصتدكؿ . 61
 -43أفاد  62يف اظتائة مػن اغعضػا أف أشتػاؾ القػرش صػيدت إمػا بالصػيد اعتػادؼ أك الصػيد العرضػ( ،اصتػدكؿ . 66
كمن بني الدكؿ اليت كاف ذلي يدث فيها ،أجرل  12يف اظتائة تقييمات لألثر ،فخلص  36يف اظتائػة مػن ىػذه التقييمػات
إىل ضركرة كضع طة عمل كطنية ضتف كإدارة أشتاؾ القرش ،كأفاد  62يف اظتائة من الدكؿ اليت توصلت إىل ىذه النتيجػة
أهنا كضعت فعالن طة عمل كطنية لسمي القرش .كباتتخداـ مقياس يتشػكل مػن درجػات تػرتاكح مػن  71 ،6-7أبلغػت
الػػدكؿ الػػيت كضػػعت ططنػا كهػػذه عػػن درجػػة تنفيػػذ بلػ متوتػػطها  1.21للسياتػػات ك 1.23للتشػريعات ك 1.23لإلطػػار
اظتؤتس ،ك 1.15للعمليات كاإلجرا ات (اصتدكؿ . 65
الصنارية الطويلة كشباؾ اصتر ك/أك الشباؾ اطتيشومية جرل يف
 -44ذكر  22يف اظتائة من اغعضا أف الصيد باطتيوط ُ
تقييما ظتصايد اغشتاؾ اظتذكورة .ك لص  63يف اظتائة من ىػذه
اظتياه اطتاضعة لوالياهم ،كمن بني ىؤال أجرل  15يف اظتائة ن
التقييمات إىل أنو كانت ىناؾ حاجة إىل طة عمل كطنية طتف الصيد العرض ،للطيور البحرية (اصتدكؿ  61كأفاد 62
يف اظتائة منهم أهنم كضعوا طة كهذه .كباتتخداـ مقياس يتشكل من درجات ترتاكح مػن  71،6-7أبلػ اغعضػا الػذين
نفػػذكا مثػػل ىػػذه اطتطػػة عػػن درجػػة تنفيػػذ بل ػ متوتػػطها  1.51للسياتػػات ك 1.62للتش ػريعات  1.62لإلطػػار اظتؤتسػػ،
ك 1.12للعمليات كاإلجرا ات (اصتدكؿ . 62
ُ -45تئل اغعضا عن تدابري التخفي يف ما يتعلق بالطيور البحرية كمصايد اغشتاؾ .كمن اغعضا الذين أفادكا
الصػ نارية الطويلػة ( 12يف اظتائػة كشػباؾ اصتػر ك/أك الشػباؾ اطتيشػومية ( 52يف اظتائػة  ،طبّػق 52
أهنم يصيدكف بػاطتيوط ُ
ك 62يف اظتائ ػػة عل ػػى الت ػوايل ت ػػدابري ختفيػ ػ  ،ك ػػاف أبرزى ػػا يف اضت ػػالتني كلتيهم ػػا حتس ػػني اإلط ػػار الق ػػانوين كبػ ػرام اظتراقب ػػة
(اصتدكالف  63ك. 51
ُ -46دعػػ ،اغعضػػا إىل الػػرد علػػى اغتػػئلة اظتتعلقػػة بالصػػيد ذػػري القػػانوين دكف إبػػالغ كدكف تنظػػيم .فػذكر  23يف اظتائػػة
من اغعضا أهنم اعت كا ذلي مشكلة .كذكر  51يف اظتائة من اغعضا أهنم كضعوا طة عمل كطنية للصيد ذري القانوين
دكف إبالغ كدكف تنظيم .كباتػتخداـ مقيػاس يتشػكل مػن درجػات تػرتاكح مػن  ،71 6-7أبلػ اغعضػا الػذين نفػذكا طػة
عمل كطنية كهذه عن درجة تنفيذ بل متوتطها  1.71للسياتات ك 1.22للتشريعات ك 2.31لإلطار اظتؤتسػ ،ك2.26
للعمليات كاإلجرا ات (اصتدكؿ  . 57ككػاف أبػرز التػدابري اظتتخػذة ظتنػع الصػيد ذػري القػانوين دكف إبػالغ كدكف تنظػيم كردعػو
كالقضػػا عليػػو إد ػػاؿ حتسػػينات علػػى اإلطػػار القػػانوين ( 11يف اظتائػػة كحتسػػني ضػواب الػػدكؿ السػػاحلية كإجػرا ات الرصػػد
كاظتراقبة كاإلشراؼ ( 12يف اظتائة (اصتدكؿ . 52
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 -47أفاد  26يف اظتائة من اغعضػا  15أهنػم صػادقوا علػى اتفاقيػة اغمػم اظتتحػدة لقػانوف البحػار 16أك قبلوىػا أك انضػموا
عتا ،كأفاد  22يف اظتائة آ ركف من اغعضا اظتتبقني أهنػم شػرعوا يف ذلػي .كباتػتخداـ مقيػاس يتشػكل مػن درجػات تػرتاكح
مػػن  ،716-7أبل ػ اغعضػػا عػػن درجػػة تنفي ػػذ غحكػػاـ االتفاقيػػة بل ػ متوتػػطها  2.22للسياتػػات ،ك 2.32للتش ػريعات
ك 2.11لإلطار اظتؤتس ،ك 2.51للعمليات كاإلجرا ات (اصتدكؿ . 52
 -48أفػاد  61يف اظتائػػة مػن اغعضػػا أهنػػم صػادقوا علػػى االتفػاؽ بشػػأف التػػدابري الػيت تتخػػذىا دكلػة اظتينػػا  17أك قبلػػوه أك
انضموا لو ،كذكر  61يف اظتائة آ ركف من اغعضا اظتتبقني أهنم شرعوا يف ذلي .كباتتخداـ مقيػاس يتشػكل مػن درجػات
ت ػرتاكح مػػن  18 ،6- 7عػػن درجػػة تنفيػػذ غحك ػػاـ االتفػػاؽ بل ػ متوتػػطها  2.22للسياتػػات ك 2.32للتش ػريعات ك2.11
لإلطػػار اظتؤتس ػػ ،ك 2.51للعملي ػػات كاإلج ػرا ات .ككف نق ػا ظتتطلب ػػات االتفاقي ػػة ،أف ػػاد  57ك 56يف اظتائػػة أهن ػػم عيّن ػوا م ػوانئ
كجهات اتصاؿ على التوايل (اصتدكالف  51ك. 56
 -49دع ػػ ،اغعض ػػا إىل اإلب ػػالغ ع ػػن تنفي ػػذ مس ػػؤكليات دكل ػة العل ػػم .فأف ػػاد  61يف اظتائ ػػة أهن ػػم ص ػادقوا عل ػػى اتف ػػاؽ
االمتثػػاؿ 19أك قبلػػوه أك انضػػموا لػػو .كذكػػر  21يف اظتائػػة آ ػػركف مػػن اغعضػػا اظتتبقػػني أهنػػم شػػرعوا يف ذلػػي .كباتػػتخداـ
مقي ػػاس يتش ػػكل م ػػن درج ػػات ت ػرتاكح م ػػن  72 ،6-7أبل ػ اغعض ػػا ع ػػن درج ػػة تنفي ػػذ غحك ػػاـ االتف ػػاؽ ك/أك ذريى ػػا م ػػن
مسػػؤكليات دكلػػة العلػػم بلػ متوتػػطها  2.11للسياتػػات ك 2.13للتشػريعات ك 2.21لإلطػػار اظتؤتسػػ ،ك 2.22للعمليػػات
تقييما غدائهم كدكلة علم كف نقا للخطوط التوجيهية
كاإلجرا ات (اصتدكؿ  . 55كأفاد  22يف اظتائة من اغعضا أهنم اجركا ن
الطوعيػػة ظتنظمػػة اغذذيػػة كالاراعػػة بشػػاف أدا دكلػػة العلػػم ،كأبل ػ  21يف اظتائػػة مػػن اظتتبقػػني أهن ػم يعتامػػوف القيػػاـ بػػذلي يف
اظتستقبل (اصتدكؿ . 51
 -50أفػػاد  55يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أهنػػم يػػاكدكف تػػجالن لسػػفن الصػػيد العاملػػة يف أعػػايل البحػػار .كأفػػاد  27ك 22يف
اظتائة من اغعضػا  ،علػى التػوايل أهنػم يضػمنوف عػدـ مشػاركة تػفنهم يف أنشػطة تقػوض تػدابري اضتفػ كاإلدارة كأف تػفنهم
تػػوفر رتيػػع اظتعلومػػات الالزمػػة للوفػػا بالتاامػػاهم كػػدكؿ علػػم .كذكػػر  15يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أف لػػديهم اتفػػاؽ نفػػاذ إىل
مصايد اغشتاؾ قبل الصيد يف دكلة تاحلية أ رل (اصتدكؿ . 51
 -51أفػػاد  21يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أهنػػم يػػديركف مصػػايد أشتػػاؾ ميػػاه عميقػػة يف أعػػايل البحػػار .كباتػػتخداـ مقيػػاس
يتشكل من درجات ترتاكح من  72 ،6-7أبل ىؤال عن درجة تنفيػذ للخطػوط التوجيهيػة الدكليػة ظتنظمػة اغذذيػة كالاراعػة
إلدارة مصػايد أشتػاؾ اظتيػاه العميقػػة يف أعػايل البحػار بلػ متوتػػطها  1.73للسياتػات ك 1.22للتشػريعات ك 1.76لإلطػػار
اظتؤتس ،ك 1.77للعمليات كاإلجرا ات (اصتدكؿ . 52

15
ردا على ىذا القسم.
قدـ االحتاد اغكركيب كالدكؿ اغعضا فيو ن
 16اتفاقيو اغمم اظتتحدة لقانوف البحار اظتؤر ة ديسم  /كانوف اغكؿ .7322
 17االتفػػاؽ بشػػأف التػػدابري الػػيت تتخػػذىا دكلػػة اظتينػػا ظتنػػع الصػػيد ذػػري القػػانوين دكف إبػػالغ كدكف تنظػػيم كردعػػو كالقضػػا عليػػو الصػػادر عػػن اظتنظمػػة يف عػػاـ

2113

 18طُلب من اغعضا تقييم مدل التنفيذ من " "7أم "ال على اإلطالؽ" إىل " "6أم "بالكامل".
 19اتفاقية تعايا امتثاؿ تفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة كاإلدارة الدكلية الصادرة عن اظتنظمة يف عاـ .7332
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 -52أفػػاد  51يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أهنػػم كػػانوا علػػى علػػم باتػرتاتيجية حتسػػني اظتعلومػػات عػػن حالػػة مصػػايد اغشتػػاؾ
الطبيعية كاجتاىاها ،كينفذ  17يف اظتائة من اغعضا ط كبرام ىذه االترتاتيجية ،مبا يف ذلػي مكونػات لتحسػني رتػع
البيانات ( 711يف اظتائة كحتليل البيانات ( 32يف اظتائة كنشر البيانات ( 35يف اظتائة (اصتدكؿ . 53
 -53أفػػاد  52يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أهنػػم علػػى علػػم بات ػرتاتيجية حتسػػني اظتعلومػػات عػػن حالػػة تربيػػة اغحيػػا اظتائيػػة
كاجتاىاها ،كأعلن  12يف اظتائة أنو بقػوـ بتنفيػذ طػ كبػرام ذات صػلة .كمػن بػني ىػؤال  ،أفػاد  711ك 32ك 32يف اظتائػة
أهنم يدرجوف يف ىذه اطتط مكونات لتحسني رتع البيانات كحتليل البيانات كنشر البيانات على التوايل (اصتدكؿ . 11
طاء -مصايد األسماك الصغيرة النطاق

20

عموما ،أفيد أف ىناؾ مصايد أشتاؾ صغرية النطاؽ يف ما يقػرب مػن  31يف اظتائػة مػن مصػايد اغشتػاؾ يف الػدكؿ
-54
ن
اغعضا  .ككما يف عاـ  ،2176أفاد اغعضا أف مصايد اغشتاؾ الصغرية النطاؽ دتثػل يف اظتتوتػ مػا بػني  67إىل  51يف
اظتائػػة مػػن كػػل مػػن حجػػم كقيمػػة اظتصػػيد اإلرتػػايل .كاظتنػػاطق الػػيت أبلغػػت عػػن أعلػػى نسػػبة مػػن اظتصػػيد مػػن مصػػايد اغشتػػاؾ
الصػػغرية النطػػاؽ مقارنػػة بإرتػػايل اظتصػػيد مػػن حيػ اضتجػػم ىػػ ،أفريقيػػا كآتػػيا كالشػػرؽ اغدىن ( 57إىل  11يف اظتائػػة  ،تليهػػا
أمريكػػا الالتينيػػة كمنطقػػة البحػػر الكػػاريي ( 67إىل  51يف اظتائػػة  .كأفػػادت منطقػػة الشػػرؽ اغدىن عػػن أعلػػى نسػػبة متوتػػطة
ظتصػايد اغشتػاؾ الصػغرية النطػاؽ إىل إرتػايل اظتصػػيد حسػب القيمػة ( 37إىل  711يف اظتائػة  ،تليهػا أفريقيػػا ( 17إىل  21يف
اظتائة كآتيا كأمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكاريي ( 57إىل  11يف اظتائة  .ككما يف عاـ  ،2176أفاد اغعضا أف نسبة
اظتشاركني يف مصايد اغشتاؾ الصغرية النطاؽ إىل إرتايل اظتشاركني يف مصايد اغشتػاؾ كلهػا تػرتاكح بػني  57ك 11يف اظتائػة.
ككانػػت اظتنػػاطق حي ػ أعلػػى النسػػب اظتتوتػػطة ىػػ ،آتػػيا كأمريكػػا الالتينيػػة كمنطقػػة البحػػر الكػػاريي بنسػػبة  17إىل  21يف
اظتائة ،تليها أفريقيا كالشرؽ اغدىن بنسبة  57إىل  11يف اظتائة (اصتدكؿ . 12
 -55ال ي ػااؿ تػػوفر اظتعلومػػات عػػن توزيػػع العمالػػة يف أنشػػطة مصػػايد اغشتػػاؾ الصػػغرية النطػػاؽ حسػػب اصتػػنس ككضػػع
ػدكدا .كتتػػوفر معلومػػات عػػن العمػػل ب ػدكاـ كامػػل ،مبػػا يف ذلػػي اظتعلومػػات اظتصػػنّفة حسػػب اصتػػنس أكثػػر ؽتػػا عػػن
العمالػػة ػتػ ن
العمػل لػػبع الوقػػت كالعمالػػة الطارئػة كذػػري احملػػددة .كيف مػػا يتعلػق بالعمالػػة بػدكاـ كامػػل ،أفػادت اظتنػػاطق رتيعهػػا أف نسػػبة
الرجاؿ اظتشتغلني بأنشطة الصيد أك من نسبة النسا  .كيف ما يتعلق بعاـ  ،2176كانت اضتاالت الوحيدة اليت ذكر فيها
أف النسػػا يشػػكلن يف العمػػل بػػدكاـ كامػػل نسػػبة أعلػػى مػػن نسػػبة الرجػػاؿ ىػػ ،حػػاالت أنشػػطة مػػا بعػػد اضتصػػاد يف أفريقيػػا
كآتيا كأمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكاريي (اصتدكؿ . 11
 -56أفػػاد  11يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أف مصػػايد اغشتػػاؾ الصػػغرية النطػػاؽ ػتػػددة قانون ػا كأفػػاد  26يف اظتائػػة أهنػػا ػتػػددة
بشػػكل ذػػري رشتػػ ،،كلػػذا فإهنػػا ذػػري مدعومػػة قانون ػا .كباظتقارنػػة مػػع عػػاـ  ،2176كانػػت نسػػبة اغعضػػا الػػذين لػػديهم تعري ػ
قػانوين ظتصػايد اغشتػاؾ الصػغرية النطػػاؽ أقػل يف رتيػع اظتنػاطق باتػػتثنا آتػيا ،يف حػني كانػت نسػػبة البلػداف الػيت لػديها تعريػ
ذػري رشتػ ،ظتصػايد اغشتػاؾ الصػغرية النطػػاؽ أعلػى يف رتيػع اظتنػاطق ،باتػتثنا أمريكػػا الشػمالية .كأفػاد  52يف اظتائػة مػن اجمليبػػني
الذين لديهم تعري قانوين أك ذري رشت ،ظتصايد اغشتاؾ الصغرية النطاؽ ك 16يف اظتائة ؽتػن لػيس لػديهم تعريػ أهنػم يعتامػوف

 20رد االحتاد اغكركيب نيابة عن الدكؿ اغعضا فيو على اغتئلة اظتطركحة حتت ىذا العنواف.
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إمػػا مراجع ػة التعري ػ أك إد ال ػو مػػن ػػالؿ عمليػػة أصػػحاب مصػػلحة متعػػددين علػػى النحػػو اظتتػػو ى يف "اطتطػػوط التوجيهيػػة
الطوعية لضماف اتتدامة مصايد اغشتاؾ الصغرية النطاؽ يف تياؽ اغمن الغذائ ،كالقضا على الفقر" (اصتدكؿ . 16
 -57أفاد  32يف اظتائة ؽتػن لػديهم تعريػ ظتصػايد اغشتػاؾ الصػغرية النطػاؽ أهنػم رتعػوا بيانػات قطاعيػة ػتػددة .كتتعلػق
البيانات اليت رتعها اغعضا جػم اإلنتػاج ( 26يف اظتائػة كقيمػة اإلنتػاج ( 52يف اظتائػة كالعمالػة ( 56يف اظتائػة كالتجػارة
( 61يف اظتائة كاالتتهالؾ ( 22يف اظتائة (اصتدكؿ . 15
 -58أفاد  16ك 12ك 12ك 52يف اظتائة من اغعضا أهنم على التوايل أد لوا أك كضعوا تياتات ،أك لػوائح تنظيميػة،
حتديدا (اصتدكؿ . 11
أك قوانني ،أك ططنا ،أك اترتاتيجيات تستهدؼ أك تتناكؿ مصايد اغشتاؾ الصغرية النطاؽ ن
ُ -59تئل اغعضا عما إذا كانت لديهم مبادرات ػتددة لتنفيذ اطتطوط التوجيهية الطوعية لضػماف اتػتدامة مصػايد
اغشتاؾ الصغرية النطاؽ .فأجاب باإلجياب  12يف اظتائة من اغعضػا  ،بينمػا أفػاد  63يف اظتائػة أهنػم يعتامػوف القيػاـ بػذلي
يف اظتسػػتقبل .ككػػاف أبػػرز اظتبػػادرات القائمػػة بالفعػػل أكثػػر ارتباطنػا باغنشػػطة الػػيت تػدعم مشػػاركة اصتهػػات الفاعلػػة يف مصػػايد
اغشتػاؾ الصػػغرية النطػػاؽ بفعاليػػة يف إدارة اظتػوارد اظتسػػتدامة ( 32يف اظتائػػة  ،كبتعايػػا تالتػػل قيمػػة مصػػايد اغشتػػاؾ الصػػغرية
النطػػاؽ كالعمليػػات كالتجػػارة مػػا بعػػد اضتصػػاد ( 22يف اظتائػػة كتعايػػا التنميػػة االجتماعيػػة كالعمالػػة كالعمػػل الالئػػق ( 12يف
اظتائػػة (اصتػػدكؿ  . 12ككػػاف أبػػرز القيػػود الػػيت كاجههػػا اغعضػػا يف تنفيػػذ ىػػذه اظتبػػادرات االفتقػػار إىل اظتػوارد اظتاليػػة ( 25يف
اظتائػػة كاعتياكػػل التنظيميػػة بػػني الصػػيادين كعمػػاؿ اغشتػػاؾ الصػػغار ( 61يف اظتائػػة  .كأعقػػب ذلػػي عػػدـ كفايػػة التنسػػيق مػػع
اإلدارات اغ ػػرل ذات الصػػلة كػتدكديػػة الػػوع ،العػػاـ بأمهيػػة مصػػايد اغشتػػاؾ الصػػغرية النطػػاؽ ( 66يف اظتائػػة بالتسػػاكم
كح ّدد أف فرص تنفيذ اطتطوط التوجيهية الطوعية لضماف اتتدامة مصػايد اغشتػاؾ الصػغرية النطػاؽ تكمػن
(اصتدكؿ ُ . 21
أتات ػا يف تػػياؽ اظتشػػاريع كال ػ ام كاظتبػػادرات اصتاريػػة/اظتقػػررة ( 53يف اظتائػػة  ،كإمكانيػػة إش ػراؾ مصػػايد اغشتػػاؾ الصػػغرية
ن
النطاؽ يف إدارة مصايد اغشتاؾ ( 51يف اظتائة  ،كمن الؿ اظتشاركة يف اعتياكل التنظيمية ظتصايد اغشتاؾ الصغرية النطػاؽ
القائمة ( 52يف اظتائة (اصتدكؿ . 21
 -60أفػاد  22يف اظتائػة مػن اجمليبػني أف لػديهم آليػات ميكػػن أف يسػاىم الصػيادكف كالعػاملوف يف غتػاؿ مصػايد اغشتػاؾ مػػن
شيوعا ى ،إشراؾ صػغار الصػيادين يف إدارة مصػايد اغشتػاؾ ( 31يف اظتائػة
العتا يف عمليات صنع القرار .كاآلليات اغكثر ن
كإشػراؾ ؽتثلػػ ،الصػيادين/العاملني يف غتػػاؿ الصػيد يف ىيئػػات اتتشػػارية لػوزارات/إدارات مصػػايد اغشتػاؾ ( 27يف اظتائػػة  .كمػػن
الفعالة للمرأة (اصتدكؿ . 27
بني اغعضا الذين أجابوا أف لديهم آليات ،أفاد  15يف اظتائة أهنم يشجعوف اظتشاركة ّ

ياء-

القيود والحلول المقترحة

 -61أفػػاد  21يف اظتائػػة مػػن اغعضػػا أهنػػم كاجهػوا بعػ القيػػود يف تنفيػػذ اظتدكنػػة .ككانػػت القيػػود الرئيسػػية تتعلػػق بعػػدـ
كفايػػة مػوارد اظتوازنػػة ( 51يف اظتائػػة كاظتػوارد البشػرية ( 11يف اظتائػػة كعػػدـ كفايػػة البحػػوث العلميػػة كاإلحصػػا ات كإمكانيػػة
اضتصوؿ على اظتعلومات ( 21يف (اصتدكؿ . 17
 -62كانت اضتلوؿ اغعلى مرتبة اليت اقرتحها اغعضا ظتواجهة القيود اليت يواجهها تنفيذ اظتدكنػة :اضتصػوؿ علػى مايػد
من موارد اظتوازنة ( 52يف اظتائة كالتدريب كالتوعية ( 12يف اظتائة  ،كحتسني البحوث كاإلحصا ات كإمكانية اضتصػوؿ علػى
اظتعلومات ( 21يف اظتائة  ،كإمكانية اضتصوؿ على اظتايد من اظتوارد البشرية ( 21يف اظتائة (اصتدكؿ . 61
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توفرا
ُ -63دع ،اغعضا إىل اإلبالغ عما تلقوه من اطتطوط التوجيهية الفنية اليت تصدرىا اظتنظمة .فتبني أف اغكثر ن
منهػػا يشػػمل هنػ النظػػاـ اإليكولػػوج ،يف مصػػايد اغشتػػاؾ ( 12يف اظتائػػة  ،كإدارة مصػػايد اغشتػػاؾ ( 12يف اظتائػػة  ،كتنفيػػذ
طة العمل الدكلية ظتنع الصيد ذري القانوين دكف إبالغ كدكف تنظيم كردعو كالقضا عليو ( 11يف اظتائة (اصتدكؿ . 22

ثانيًا -أنشطة الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك والمنظمات غير الحكومية
كاف -الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك
رد علػػى االت ػػتبياف حػػوؿ تنفي ػػذ اظتدكنػػة كالص ػػكوؾ ذات الصػػلة  22م ػػن اغجهػػاة اإلقليمي ػػة ظتصػػايد اغشت ػػاؾ،22
-64
ّ
ما يعكس زيادة كبرية يف اظتشاركة تبل  22يف اظتائة باظتقارنة مع عاـ .2176
 -65تػراكح عػػدد اغطػراؼ اظتتعاقػػدة الػػيت تنتمػػ ،عتػػا اغجهػػاة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ الػيت ردت علػػى االتػػتبياف بػػني
متعاقدا .كلدل أكثر من ثل اغجهاة اإلقليمية ظتصايد اغشتاؾ بني طرؼ
طرفني اثنني ك 62طرفنا ،مبتوت يبل  71طرفنا
ن
كاحد كستسة أطراؼ ذري متعاقدة متعاكنة ،بينما لدل نصفهم مراقبوف.
 -66تن ػدرج يف كاليػػات اغجهػػاة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ مواضػػيع متنوعػػة .فقػػد أفػػاد  15يف اظتائػػة مػػن اجمليبػػني أف
كالي ػ ػتهم اغتاتػ ػػية تتضػ ػػمن إدارة مص ػػايد اغشتػ ػػاؾ ،ك 16يف اظتائػ ػػة تق ػػدًن اظتشػ ػػورة ،ك 23يف اظتائػ ػػة حف ػ ػ البيئػ ػػة كالتنػ ػػوع
البيولوج ،،ك 25يف اظتائة العلوـ/البحوث ،ك 21يف اظتائة تنميػة تربيػة اغحيػا اظتائيػة .ككانػت اال تالفػات الرئيسػية باظتقارنػة
مػػع تقػػارير عػػاـ  2176تتمثػػل يف زيػػادة عػػدد مػػن يفيػػدكف أف كاليػػتهم اغكليػػة تتضػػمن تقػػدًن اظتشػػورة ( 21يف اظتائػػة كتنميػػة
تربية اغحيا اظتائية ( 75يف اظتائة ؛ بينما اخنف عدد من لديهم كالية أتاتية علميو /ثية ( 62يف اظتائة .
ك72

 -67مشلػػت اظتنػػاطق الػػيت يغطيهػػا  22مػػن اغجهػػاة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ اجمليبػػة منػػاطق اقتصػػادية الصػػة،
منطقػة كاقعػػة ػػارج الواليػػة الوطنيػػة ك 72منطقػة ميػػاه دا ليػػة .كيغطػػ ،معظػػم اغجهػػاة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ أكثػػر مػػن

 21رد االحتاد اغكركيب كالدكؿ اغعضا فيو على ىذا القسم.
 22اال تفاؽ بشأف حف طائرم القطرس كالنو  ،ىيئة مصايد أشتاؾ آتيا كاحملي اعتادئ ،برنام لي البنغاؿ – اظتنظمة اضتكومية الدكلية ،ىيئة مصايد
اغشتاؾ كتربية اغحيا اظتائية يف آتيا الوتطى كالقوقاز ،صتنة مصايد اغشتاؾ الدا لية كتربية اغحيا اظتائيػة يف أفريقيػا ،اعتيئػة الدكليػة لصػيانة التونػة زرقػا
الاعان  ،اللجنة الفنية اظتشرتكة للجبهة البحرية  ،اللجنة االتتشارية اغكركبية ظتصايد اغشتاؾ الدا لية كتربية اغحيا اظتائية ،صتنة مصػايد أشتػاؾ اظتنطقػة
الوتطى الغربية طتلي ذينيػا ،ككالػة مصػايد أشتػاؾ منتػدل احملػي اعتػادئ ،اعتيئػة العامػة ظتصػايد أشتػاؾ البحػر اغبػي اظتتوتػ  ،،ىيئػة التونػة االتػتوائية يف
البلداف اغمريكية ،اعتيئة الدكلية لصوف أشتاؾ التونة يف احملي اغطلس ،،ىيئة مصايد أشتاؾ التونة يف احملي اعتندم ،تلطة رية تنغانيقا ،منظمة مصايد
أشتاؾ رية فكتوريا ،ىيئة هنر اظتيكون  ،اظتػؤدتر الػوزارم اظتعػأ بالتعػاكف يف غتػاؿ مصػايد اغشتػاؾ بػني الػدكؿ اغفريقيػة اظتطلػة علػى احملػي اغطلسػ ،،شػبكة
مراكا تربية اغحيا اظتائية يف إقليم آتيا كاحملي اعتادئ  ،منظمو مصائد أشتاؾ مشاؿ ذرب احملػي اغطلسػ ،،ىيئػة الثػدييات البحريػة يف مشػاؿ اغطلسػ،،
ىيئة مصايد أشتاؾ مشاؿ شرؽ اغطلس ،،ىيئة اغشتاؾ البحرية النهريػة السػر يف مشػاؿ احملػي اعتػادئ ،اعتيئػة الدكليػة ظتصػايد مشػاؿ احملػي اعتػادئ ،منظمػة
أمريكػػا الوتػػطى اظتعنيػػة بقطػػاع مصػػايد اغشتػػاؾ كتربيػػة اغحيػػا اظتائيػػة ،ىيئػػة مصػػايد تػػلموف احملػػي اعتػػادئ ،اعتيئػػة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ ،مركػػا تنميػػة
مصػػايد اغشتػػاؾ يف جنػػوب شػػرؽ آتػػيا ،منظمػػو مصػػايد اغشتػػاؾ يف جنػػوب شػػرؽ احملػػي اغطلسػػ ،،اتفػػاؽ مصػػايد اغشتػػاؾ يف جنػػوب احملػػي اعتنػػدم،
اظتنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد أشتاؾ جنوب احملي اعتادئ ،ىيئة مصايد اغشتاؾ اإلقليمية الفرعية كىيئة مصايد أشتاؾ ذرب كت اغطلس.،
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كمياى ػا
نػػوع كاحػػد مػػن ىػػذه اظتنػػاطق؛ فثالثػػة منهػػا تغطػػ ،منطقػػة اقتصػػادية الصػػة كمنطقػػة كاقعػػة ػػارج الواليػػة الوطنيػػة ن
دا لية ،يف حني تغط ،عشرة أك أكثر منها منطقة اقتصادية الصة كمنطقة كاقعة ارج الوالية الوطنية.
 -68أفػػاد  57يف اظتائػػة مػػن اغجهػػاة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ اجمليبػػة أهنػػا اعتمػػدت تػػدابري ملامػػة .فمنػػذ عػػاـ ،2171
ػدبريا؛ كثالثػة مػا بػني  77ك21؛ كذتانيػة مػا بػني
تدبريا ن
ملاما؛ ككاحد منها ما بػني  27ك 21ت ن
اعتمد ذتانية منها أكثر من  21ن
 7ك .71كأفاد  26يف اظتائة أهنا اعتمدت منذ عاـ  2171تدابري ذػري ملامػة :اعتمػد  72منهػا مػا بػني  7ك71؛ ك 1مػا بػني
تدبريا ذري ملاـ.
 77ك21؛ ك 2ما بني  27ك21؛ كاعتمد  1أكثر من  21ن
 -69كيف مػػا يتعل ػػق خبط ػ إدارة مص ػػايد اغشتػػاؾ اظتتعلق ػػة حتديػ نػدا مبص ػػايد اغشتػػاؾ البحري ػػة ،يتنػػاكؿ معظ ػػم ط ػ إدارة
ػدمرة
اغجهاة اإلقليمية ظتصايد اغشتاؾ :زتاية اغنواع اظتهددة بػاالنقراض ( 57يف اظتائػة  ،كحظػر أتػاليب كؽتارتػات الصػيد اظت ّ
( 62يف اظتائػة  ،كتػدابري احتػوا تتػيح لألرصػػدة اظتسػتنافة أف تتعػػا ( 66يف اظتائػة  ،كضػػماف أف يكػوف مسػػتول الصػيد متناتػػبنا
مػػع حالػػة اظت ػوارد السػػمكية ( 62يف اظتائػػة  .كأشػػار أقػػل مػػن نص ػ اجمليبػػني إىل اعتمػػاد ط ػ إداريػػة ظتعاصتػػة/احتوا مسػػائل
انتقائيػة معػدات الصػيد ( 12يف اظتائػػة  ،كالتنػوع البيولػوج ،للموائػػل اظتائيػة كالػنظم اإليكولوجيػػة ( 12يف اظتائػة  ،كمصػاح صػػغار
الصيادين كحقوقهم ( 23يف اظتائة  ،كقدرة الصيد ( 25يف اظتائة  ،كنقاط مرجعية ػتددة لألرصدة ( 22يف اظتائة .
 -70كف نق ا لػ  22من اغجهاة اإلقليمية ظتصايد اغشتاؾ اليت أجابت على القسم اظتتعلق مبصايد اغشتاؾ الدا لية،
تتشػػكل ط ػ اإلدارة يف معظمهػػا مػػن اظتواض ػيع التاليػػة :حظػػر أتػػاليب الصػػيد اظتػػدمرة ،كمعاصتػػة التنػػوع البيولػػوج،
للموائل اظتائية ،كالنظم اإليكولوجية ،كمشاركة أصحاب اظتصلحة يف حتديد القػرارات اإلداريػة ،كمعاصتػة زتايػة اغنػواع
اظتهددة باالنقراض.
 -71أفػػاد  52يف اظتائػػة مػػن اغجهػػاة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ اجمليبػػة أهنػػا اختػػذت ط ػوات لضػػماف أالّ جي ػرم ضػػمن
منطقة ا تصاصها ذري عمليات الصيد الػيت تتفػق مػع طػ إدارة مصػايد اغشتػاؾ اظتعتمػدة .كأفػاد  31يف اظتائػة أف الػنه
التح ػػوط ،ق ػػد طُبّػػق عل ػػى إدارة مػ ػوارد مص ػػايد اغشت ػػاؾ ض ػػمن غت ػػاؿ ا تصاص ػػها .كيف الس ػػنتني اغ ريت ػػني ،اخت ػػذ أك ع ػػاز
ما يقرب من  11يف اظتائة منها تدابري للحد من اظتصيد العرض ،كاظترجتع.
اتتخداما من جانب اغجهاة اإلقليمية ظتصايد اغشتاؾ يف إدارة مصػايد اغشتػاؾ
 -72تشمل مصادر البيانات اغكثر
ن
البيانػػات التارخييػػة ( 22يف اظتائػػة يليهػػا :اصتمػػع الػػركتيأ للبيانػػات ( 15يف اظتائػػة  ،كمسػػوح أ ػػذ العينػػات يف اظتينػػا /موقػػع
اإلنااؿ ( 12يف اظتائة  ،كإحصا ات منظمة اغذذية كالاراعة ك/أك اظتنظمات اغ رل ( 51يف اظتائة  ،كرصػد اظتصػيد اظترجتػع
ك/أك العرض 62( ،يف اظتائة  ،كبيانات غتلس التوجيو البحرم ( 65يف اظتائة  .ككاف ذلي مشاننا لتقارير عاـ .2176
 -73أفاد  22من اغجهاة اإلقليمية ظتصايد اغشتاؾ البال عػددىا  11( 22يف اظتائػة أنػو مت اضتصػوؿ ػالؿ السػنوات
رصيدا 23.كأفادت ستسة أجهػاة إقليميػة أف
الثالث اظتاضية على تقديرات موثوقة ضتالة اغرصدة السمكية ظتا غتموعو  252ن
لديها تقديرات غكثر مػن  21يف اظتائػة مػن اغرصػدة الػيت تعتػ مهمػة ،كأفػادت تػبعة أف لػديها تقػديرات بػني  17إىل 21
يف اظتائة ،كأفادت تبعة أف لديها تقديرات غقل من  11يف اظتائة .كمل تكن ستسة أجهاة تعرؼ أك مل جتب.

 23قد تكوف التقديرات كضعت لنفس اغرصدة من أجهاة إقليمية ظتصايد اغشتاؾ ؼتتلفة.
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 -74أفاد  71مػن اغجهػاة اإلقليميػة ( 12يف اظتائػة مػن اجمليبػني أهنػا كضػعت نقاطنػا مرجعيػة مسػتهدفة جملمػوع تراكمػ،
يبل  212أرصدة 24.كمن بني تلي اغجهاة اإلقليمية ،أفاد  51يف اظتائة أنو قد جرل االقرتاب من نقطة مرجعية مستهدفة
كاحدة أك أكثر ،يف حني أفاد  61يف اظتائة أف نقطة مرجعيػة مسػتهدفة كاحػدة أك أكثػر قػد مت جتاكزىػا .ككػاف مؤشػرا حجػم
اجا للنقاط اظترجعية اظتستهدفة كقد طبّقهما  65يف اظتائة من اغجهػاة اإلقليميػة
اظتصيد كجهد الصيد مها البديالف اغكثر رك ن
اليت مل تضع نقاطنا مرجعية مستهدفة ،بينما تضاعفت اظتؤشرات اإليكولوجية كاالجتماعيػة-االقتصػادية باظتقارنػة مػع تقػارير
عاـ  .2176ككما كاف اضتاؿ يف عاـ  ،2176فإف اضتد من جهد الصيد ىو تدبري التخفي اغعلى الذم مت اإلبالغ عنػو
عندما مت جتاكز النقاط اظترجعية اظتستهدفة يليو إجرا البحوث.
 -75أفػػاد  21ك 27يف اظتائػػة مػػن اغجهػػاة اإلقليميػػة اجمليبػػة أهنػػا كضػػعت متطلبػػات لتنفيػػذ نظػػاـ رصػػد السػػفن لكامػػل
أتطوؿ الصيد أك صتا منو ،على التوايل ،كمل يكن لدل أم منها مشاكل تتعلق بتنفيػذ ىػذا النظػاـ .كأفػادت عشػرة أجهػاة
إقليميػػة أف بػػني  37ك 711يف اظتائػػة مػػن أعضػػائها يتماش ػوف مػػع متطلباهػػا اظتتعلقػػة بتنفيػػذ نظػػاـ رصػػد السػػفن .كمػػن بػػني
اغجهاة اظتتبقية ،أبل اثناف عن امتثاؿ يرتاكح بني  17ك 31يف اظتائة ،كاثناف عن امتثاؿ يرتاكح بني  7ك 11يف اظتائة.
ػيوعا يف تنفيػػذ طػػة العمػػل
 -76إىل جانػػب تػػدابري إدارة إقليميػػة ذػػري ػتػػددة ،كانػػت جهػػود اغجهػػاة اإلقليميػػة اغكثػػر شػ ن
الدكلية إلدارة طاقات الصيد تتعلق بتنظػيم كاتتضػافة االجتماعػات كالنػدكات ( 12يف اظتائػة  ،كبنػا القػدرات ( 16يف اظتائػة ،
كنشػر اظتػواد اإلعالميػة ( 11يف اظتائػػة  ،كتقيػيم قػدرات الصػػيد ،كالتقيػيم التقػأ للبلػداف اغعضػػا ( 21باظتائػة بالتسػاكم  .ككػػاف
شيوعا للمساعدة يف تنفيذ طػة العمػل الدكليػة لصػيانة أشتػاؾ القػرش كإدارهػا
تقييم حف كإدارة أشتاؾ القرش أكثر اغنشطة ن
( 16يف اظتائة  ،تليها كثائق النشػر ( 12يف اظتائػة  .كاخنرطػت اغجهػاة اإلقليميػة يف دعػم تنفيػذ طػة العمػل الدكليػة للحػد مػن
الصيد العارض للطيور البحرية من الؿ تقييم اغثر على الصيد العارض للطيػور البحريػة يف مصػايد اطتيػوط الطويلػة ،كتنظػيم
أك اتتضافة االجتماعات كاضتلقات الدراتية ،كنشر الوثائق كبنا القدرات ( 21يف اظتائة بالتساكم .
 -77شػاركت عػػدة أجهػػاة إقليميػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ يف تنفيػػذ طػة العمػػل الدكليػػة ظتنػػع الصػيد ذػػري القػػانوين دكف إبػػالغ
كدكف تنظيم ،بصورة رئيسية من الؿ مبادرات هدؼ إىل :تعايا ككضع طرؽ مبتكرة ظتنع الصيد ذري القػانوين دكف إبػالغ
كدكف تنظيم كردعو كالقضا عليو ( 51يف اظتائة ؛ كتعايا التعاكف يف تبادؿ اظتعلومات بشأف السفن اظتنخرطة يف الصػيد ذػري
القػػانوين دكف إبػػالغ كدكف تنظػػيم ( 57يف اظتائػػة ؛ كاظتسػػاعدة يف تنفيػػذ اغنشػػطة اغ ػػرل الػػيت تػػنص عليهػػا طػػة العمػػل
الدكلية ظتنع الصيد ذري القانوين دكف إبالغ كدكف تنظيم ( 51يف اظتائة .
 -78كيف م ػػا يتعل ػػق بات ػرتاتيجية حتس ػػني اظتعلوم ػػات ع ػػن حال ػػة مص ػػايد اغشت ػػاؾ الطبيعي ػػة كاجتاىاه ػػا ،ت ػػاعدت اغجه ػػاة
اإلقليمية يف تطبيق البحوث لتعايا توفر اغدلة العلمية لدعم حف اظتوارد السمكية كإدارها كاتػتخدامها اظتسػتداـ ،إىل جانػب
اعتماد العمليات اليت حتسن توفر اظتعلومات عن حالة مصايد اغشتاؾ الطبيعية كاجتاىاها ( 13يف اظتائة بالتساكم .
 -79أفادت اغجهاة اإلقليمية اليت عتا صلة برتبيػة اغحيػا اظتائيػة بشػأف اطتطػوات اظتتخػذة لضػماف أف يكػوف أعضػاؤىا
قػػد كضػػعوا إجػرا ات للممارتػػات اصتيػػدة يف تربيػػة اغحيػػا اظتائيػػة .كتتعلػػق اإلجػرا ات اظتبل ػ عنهػػا بصػػورة رئيسػػية مبػػا يلػػ:،
ُ
رصد عمليات تربية اغحيا اظتائية (تناكلتو تبعة أجهاة إقليمية  ،كالتقييمات البيئية لعمليات تربية اغحيػا اظتائيػة (تناكلتهػا
 24قد تكوف النقاط اظترجعية اظتستهدفة كضعت لنفس اغرصدة من أجهاة إقليمية ظتصايد اغشتاؾ ؼتتلفة.
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ػتورة كراثينػا
ستسة أجهاة إقليمية كالتقليل إىل اضتد اغدىن من اآلثار الضارة النارتة عن إد اؿ أنواع ذري أصلية أك أرصدة ّ
يف تربية اغحيا اظتائية (تناكلتو تسعة أجهاة إقليميػة ظتصػايد اغشتػاؾ  .كأشػارت اغجهػاة اإلقليميػة ظتصػايد اغشتػاؾ رتيعهػا
فعالػػة .ككانػػت اجملػػاالت الػػيت أفيػػد أهنػػا تتطلػػب حتسػػينات ىػػ،
تقريبنػا إىل أف ىػػذه اإلجػرا ات حتتػػاج إىل حتسػػني كػػ ،تصػػبح ّ
القػػدرات الفنيػػة اظتؤتسػػية ،كاغطػػر القانونيػػة ،كالت ػواتر الػػدكرم ،كتوتػػيع نطاق ػات التقييم ػات ،ك ف ػ تكػػالي التقييم ػات
كإد اؿ نظم إصدار شهادات للمشغلني.

لم -المنظمات غير الحكومية
-80

ردت  77منظمة ذري حكومية 25على االتتبياف اظتتعلق بتنفيذ اظتدكنة كالصكوؾ ذات الصلة.
ّ

 -81دعيػػت اظتنظمػػات ذػػري اضتكوميػػة إىل تصػػني تصػػورىا ظتػػدل مال مػػة أىػػداؼ اظتدكنػػة العشػػرة لتحقيػػق اتػػتدامة
مصايد اغشتاؾ كتربية اغحيا اظتائيػة .ككانػت اغىػداؼ اغعلػى مرتبػة ىػ 26 7( ،ك( 27 2ك(28 6؛ ككػاف اعتػدؼ ( 2ىػو
29
اغدىن مرتبة.
 -82من بني اظتواضيع اصتوىرية الثمانيػة الػيت كضػعت يف اظتدكنػة كاطتطػوط التوجيهيػة الفنيػة الػيت كضػعتها اظتنظمػة بشػأف
الصػػيد الرشػػيد ،كانػػت إدارة اظتصػػايد كتربيػػة اغحيػػا اظتائيػػة كالبحػػوث بشػػأف مصػػايد اغشتػػاؾ مه ػا اغكلػػويتني اغرفػػع اللتػػني
حددهما اظتنظمات ذري اضتكومية .أما اظتوضوع الذم ُح ّدد على أنو ذك أكلية دنيا فكاف تنمية مصايد اغشتاؾ الدا لية.
 -83تعلقػػت القيػػود الرئيس ػػية الػػيت حػػددها اظتنظم ػػات ذػػري اضتكومي ػػة إزا تنفيػػذ اظتدكنػػة بالض ػػع اظتؤتسػػاي ،كع ػػدـ
اكتماؿ السياتات ك/أك اغطر القانونيػة ،كاظتنػاخ االجتمػاع-،االقتصػادم الصػعب ،ككػاف أكؿ نػوعني اثنػني مػن القيػود قػد
أيضػػا يف عػػام 2176 ،ك .2172كاضتػػل الرئيسػػ ،اظتقػػرتح ىػػو حتسػػني اعتياكػػل اظتؤتسػػية كالتنظيميػػة كالتعػػاكف،
اعت ػ ا ىػػامني ن
أيضا حالن تواتر اقرتاحو يف عاـ .2176
الذم كاف ن
 -84كانت اغنشطة اليت اعت هػا اظتنظمػات ذػري اضتكوميػة أكثػر فعاليػة يف جعػل اظتدكنػة معركفػة كمفهومػة علػى نطػاؽ
جدا لتلي الػيت اعتػ ت كػذلي يف عػام 2176 ،ك ،2172مبػا يف ذلػي تنظػيم ك/أك اتتضػافة حلقػات عمػل
كاتع مشانة ن
فعػ نػاال نشػػر الكتػػب كاظتػواد اإلعالميػػة اغ ػػرل ،ككضػػع
كطنيػػة كدكليػػة كتعايػػا اظتعػػايري اظتسػػتندة إىل اظتدكنػػة .كاعتػ ن
أيضػػا أمػ نػرا ّ
مبادئ توجيهية طوعية ،كتنظيم ك/أك اتتضافة حلقات عمل دكلية.

 25االئػػتالؼ مػػن أجػػل اتفػػاؽ عػػادؿ بشػػأف مصػػايد اغشتػػاؾ ،منظمػػة اضتف ػ الدكليػػة ،اظتكتػػب اغكركيب للحف ػ كالتنميػػة ،االحتػػاد اغكركيب ظتػػريب اغحيػػا
اظتائيػػة ،التجمػػع الػػدكيل لػػدعم العػػاملني يف مصػػايد اغشتػػاؾ ،اصتمعيػػة الدكليػػة التػػتدامة اظتػػأكوالت البحريػػة ،االحتػػاد الػػدكيل لعمػػاؿ النقػػل ،غتلػػس التوجيػػو
البحرم ،اظتنظمة اظتعنية بالرتكي للصيد الرشيد غشتاؾ التونة ،صناديق بيو االئتمانية اطتريية  Pew Charitable Trustsكاالحتاد الدكيل للنقابات.
 26اعتػػدؼ (أ  :إرتػػا مبػػادئ للصػػيد الرشػػيد كغنشػػطة اظتصػػايد مػػع اغ ػػذ باالعتبػػار رتيػػع مػػا ي ػرتب نػػا مػػن جوانػػب بيولوجيػػة كتكنولوجيػػة كاقتصػػادية
كاجتماعية كبيئية كجتارية.
27
اعتدؼ (ب  :إرتا مبادئ كمعايري لتنفيذ تياتات ضتف اظتوارد السمكية كإدارة مصايد اغشتاؾ كتنميتها.
 28اعتدؼ (ق تيسري كتعايا التعاكف يف غتاؿ حف موارد مصايد اغشتاؾ كإدارة مصايد اغشتاؾ كتنميتها.
 29اعتدؼ (ح  :تشجيع التجارة يف اغشتاؾ كاظتنتجات السمكية ،مبا يتفق مع القواعد الدكلية ذات الصلة.
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 -85دعيػػت اظتنظمػػات ذػػري اضتكوميػػة إىل إبػػدا رأيهػػا حػػوؿ التػػدابري يف إطػػار ط ػ إدارة مصػػايد اغشتػػاؾ البحريػػة
كالدا لية القطرية ك/أك تلي اليت كضعتها اغجهاة اإلقليمية ظتصايد اغشتاؾ .ككانت التدابري اليت أفيد أهنا موجػودة بالفعػل
يف ط إدارة مصايد اغشتاؾ البحرية كالدا لية ى ،تلي اليت هدؼ إىل حظػر أتػاليب كؽتارتػات الصػيد اظتػدمرة كتلػي
اليت تتناكؿ زتاية اغنواع اظتهددة باالنقراض.
 -86أفادت الغالبية العظم ،من اظتنظمات ذري اضتكومية أنو ليس لدل معظم البلداف إجرا ات للقياـ بتقييمػات بيئيػة
لعمليات تربية اغحيا اظتائية ،كمراقبة عمليات تربيػة اغحيػا اظتائيػة ،أك التقليػل إىل اضتػد اغدىن مػن اآلثػار الضػارة إلد ػاؿ
أنواع ذري أصلية أك أرصدة ػتورة كراثينا يف تربية اغحيا اظتائية .أما اظتنظمات ذري اضتكومية الػيت اعتػ ت أف لػدل اغعضػا
مثل ىذه اإلجرا ات فقد أفادت أهنا تتطلب إد اؿ حتسينات عليها لضماف فعاليتها.
 -87دعيت اظتنظمات ذري اضتكومية إىل اإلبالغ عن اصتهود اليت تبػذعتا للمسػاعدة علػى تنفيػذ طػ العمػل الدكليػة.
فتبػني أف العػػدد اغكػ مػن اظتنظمػػات ذػػري اضتكوميػة تػػاعد علػػى تنفيػػذ طػة العمػػل الدكليػػة ظتنػع الصػػيد ذػػري القػػانوين دكف
إبالغ كدكف تنظيم ،كتلت ذلي طة العمل الدكلية إلدارة طاقات الصيد ،اليت أفادت أذلبية اظتنظمات ذري اضتكومية أهنا
تاعدت على تنفيذىا ،كذلي بصورة رئيسية من الؿ تنظيم اجتماعات كحلقات دراتية كنشر الوثائق كذريىا من اظتواد
اإلعالمية .كمل يساعد على تنفيذ طة العمل الدكلية للحد من الصيد العارض للطيػور البحريػة يف مصػايد اطتيػوط الطويلػة
ذري العدد اغقل من اظتنظمات ذري اضتكومية ،فقد أفاد ما يقرب من نصفها فق أنو فعل.

